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আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর দ র 
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ারক ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০২.১৮.০১০.২১.৩৩১ তািরখ: 
২৮ ন ২০২২

১৪ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় কেরানাকেরানা   ভাইরাসভাইরাস  ( ( কািভডকািভড --১৯১৯) ) সং মণসং মণ   িতেরাধকেিতেরাধকে   মামা   পিরধানসহপিরধানসহ   া িব িধা িব িধ   িতপালনিতপালন
িনি তকরণিনি তকরণ   সেসে ।।

: বািণজ  ম ণালেয়র ারক নং- ২৬.০০.০০০০.০৮৬.৯৯.০০৪.১৭.৫০২, তািরখ: ২৭ ন ২০২২ ি .।

        উপ  িবষয় ও ে া  পে র ি েত জানােনা যাে  য, বতমােন কেরানা ভাইরস ( কািভড- ১৯) এর সং মণ
ি  পাওয়ায় আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর দ রসহ এর আওতাধীন সকল দ ের কমরত কমকতা/কমচারীেদর মা

পিরধান িনি তকরণসহ সকল া িবিধ যথাযথ অ সরণ বক দা িরক কায ম পিরচালনা করার জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলা।

          সংলি : বািণজ  ম ণালেয়র প ।

২৮-৬-২০২২

দ র ধান, সকল আ িলক দ র, আমদািন ও র ািন 
িনয় ণ অিধদ র।

মাঃ হািব র রহমান মন
সহকারী িনয় ক

ফান: ০২-৪১০৫০৫৩৬
ইেমইল: ac1.ho@ccie.gov.bd

ারক ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০২.১৮.০১০.২১.৩৩১/১(৫) তািরখ: ১৪ আষাঢ ়১৪২৯
২৮ ন ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা ( জ তার িভি েত নয়): 
১) সকল কমকতা, আমদািন ও র ািন ধান িন েকর দ র, ঢাকা।
২) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, বািণজ  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবাল, ঢাকা (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ )।
৩) ধান িনয় ক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর দ র, ঢাকা।
৪) সকল কমচারী, আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর দ র, ঢাকা।
৫) মা ার ফাইল, শাখা- ২।

২৮-৬-২০২২
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